INKOMSTUPPGIFT

Barn- och utbildningsförvaltningen
Nyanmälan / ändring

Ändrad inkomst p g a arbetslöshet

Familjeförhållande:

Gift/sambo

Ändrad inkomst p g a föräldraledighet

Ensamstående

Förälder/vårdnadshavare 1

Personnummer

Arbetsgivare/skola

Tel arbete/skola

Förälder/vårdnadshavare 2 / sambo

Personnummer

Arbetsgivare/skola

Tel arbete/skola

Bostadsadress

Tel bostaden

Familjehem

Barnets/barnens uppgifter
Namn

Personnummer

Placering

Namn

Personnummer

Placering

Namn

Personnummer

Placering

Inkomster per månad (före skatt)

Vårdnadshavare 1

Vårdnadshavare 2 / sambo

=

=

Lön och andra ersättningar i anslutning till anställning / inkomst
av egen rörelse
Arbetslöshetsersättning
Föräldrapenning/Sjukpenning
Pension(ej barnpension)/Livränta
Familjehemsersättning = arvode
Utbildningsbidrag avseende arbetsmarknadsutbildning
Familjebidrag i form av familjepenning vid värnpliktstjänstgöring
Saknar avgiftsgrundade inkomst, kryssa i rutan

Summa per person
Riktigheten av ovan angivna uppgifter intygas.
Kontroll mot arbetsgivaren medges.

………………………
Datum

Inkomsten gäller fr o m:________________

………………………………………………………
Underskrift vårdnadshavare

………………………………………………………..
Underskrift vårdnadshavare/sambo

Blanketten insändes till:
Heby kommun
744 88 HEBY
Tfn växel: 0224-360 00

Lämnade uppgifter kommer att registreras i Heby kommun administrativa system för skola och barnomsorg och behandlas i
enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen (GDPR). För mer info, besök www.heby.se

Avgiftsgrundande inkomst
Den avgiftsgrundande inkomsten är hushållets sammanlagda bruttoinkomst, (inkomst före
skatt), per månad.

Förklaringar till inkomster
Lön och andra ersättningar i anslutning till anställning: Bl a lön av arbete, ob-tillägg,
semesterersättning, bilersättningar.
Inkomst av rörelse/starta eget-bidrag: Samtliga skattepliktiga inkomster överensstämmande
med inkomst av anställning.
Arbetslösersättning: A-kassa / Kontant arbetsmarknadsstöd (KAS)
Föräldrapenning: Föräldrapenning som utbetalas av Försäkringskassan.
Sjukpenning: Sjukpenning/rehabiliteringspenning, graviditetspenning som utbetalas av
Försäkringskassan.
Pension (ej barnpension): Ålderspension, änkepension eller omställningspension.
Livränta: Arbetsskadelivränta eller yrkesskadelivränta skattepliktig del.
Familjehemsersättning: Skattepliktig del. Familjehem som enbart har familjehemsbarn placerat
i förskole- och/eller skolbarnsomsorgsverksamhet, skall endast ange familjehemsersättningen
som inkomstgrundande inkomst.
Utbildningsbidrag avseende arbetsmarknadsutbildning (skattepliktig del): Offentligt
vuxenutbildningsstöd (SVUX) och särskilt utbildningsstöd (UBS).

Exempel på inkomster/bidrag som inte är avgiftsgrundande
(Kryssa i rutan ”saknar avgiftsgrundande inkomst” på framsidan
CSN, studiestöd
Rekryteringsbidrag
Bostadsbidrag
Barnbidrag
Underhållsbidrag
Barnpension
Stipendier
Försörjningsstöd (socialbidrag)
Vårdnadsbidrag
Utvecklingsersättning
Etableringsersättning
Ersättning från Migrationsverket

